
 

 

 
Optimale configuratie: 
 

 Grafische kaart:   ATI / AMD of NVIDIA chipset, GDDR5 / min. 1 GB videogeheugen / 
    128Bit, Hardware OpenGL4.0 / GPU Shader3.0,    
    de nieuwste drivers voor de grafische kaart 

 Resolutie:    Minimaal 1280 x 1024 pixels, 32 bit 

 CPU:     INTEL Core i5 (2,5 GHz) of vergelijkbare AMD Processor 

 Systeemgeheugen (RAM):  8GB 

 Harde schijf:    20GB beschikbaar, type SSD 

 Besturingssysteem:   Windows7 (64-Bit), Windows8 (64-Bit), Windows10 (64-Bit) 

 Muis met scroll wiel 

 Microsoft Internet Explorer 8 

 Adobe Reader 
 
 
 
 

Minimale Systeemvereisten: 
 

 Grafische kaart:  ATI / AMD of NVIDIA chipset, GDDR3 / min. 512MB videogeheugen / 
64Bit, Hardware OpenGL2.0 / GPU Shader2.0, de nieuwste driver voor de 
grafische kaart  

 Resolutie:    Minimaal 1024 x 768 pixels, 32 bit 

 CPU:  Pentium IV (3 GHz) of vergelijkbare AMD Processor 

 Systeemgeheugen (RAM):  4GB 

 Harde schijf:  20GB beschikbaar 

 Besturingssysteem:  Windows7 of hoger 

 Muis met scroll wiel 

 Microsoft Internet Explorer 6 

 Adobe Reader 
 
 
 
 

BELANGRIJK: 
 
Furnplan vereist een grafische kaart die up-to-date is. Dit geldt ook voor de drivers die deze kaart aansturen. Zij 
zijn bij voorkeur niet ouder zijn dan 3 jaar. 
 

 Onboard grafische adapter: Geïntegreerde on-board GPU (bijvoorbeeld Intel expression chipsets) 
worden formeel niet ondersteund. Hebt u een on-board GPU start dan furnplan met behulp van de losse 
grafische kaart. 
 

 Installeer DirectX 9c drivers (meegeleverd met de furnplan installatie) 
 

 Terminalserver en virtuele omgeving: Als u furnplan op een terminal servers of in een virtuele 
omgevingen inzet, kunnen de grafische berekeningen worden uitgevoerd door de CPU in plaats van door 
de grafische kaart (TerminalServer-modus). 
Dit gaat echter ten koste van de beeldkwaliteit. Een aanbeveling van virtuele systemen en / of terminal 
server oplossingen kunnen we niet geven, omdat iedere infrastructuur anders is. Neem in dit geval 
hierover contact op met uw technische afdeling, of met uw IT-dienstverlener.  

 


